Warszawa, 21 sierpnia 2019 r.
DAZ-SZP.262.37.2019

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 30/19/PI) prowadzonego w trybie
partnerstwa innowacyjnego, którego przedmiotem jest opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów
bezemisyjnego transportu publicznego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Zamawiający informuje, iż w dniu 20.08.2019 r. i 21.08.2019 r. do
Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej przedstawiam ich
treść wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:
W dniu 19.08.2019 r. pismem nr DAZ-SZP.262.37.2019 Zamawiający udzielił wyjaśnień dotyczących
dokumentu JEDZ w punkcie Tożsamość Zamawiającego (pytanie nr 5) zgodnie z którymi oprócz NCBiR w ww.
punkcie JEDZ należy wpisać pozostałych Zamawiających wymienionych w sekcji I pkt 1.1 stosownego
ogłoszenia.
Prosimy o rezygnację z powyższego wymogu, ponieważ z uwagi na ilość Zamawiających wymienionych w
sekcji I pkt 1.1 znacznie zwiększy się objętość dokumentu JEDZ, a w przypadku udziału wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie objętość wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
zdecydowanie wzrośnie.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że w formularzu JEDZ w punkcie Tożsamość Zamawiającego należy wskazać nie
tylko NCBR, ale również wszystkich współzamawiających.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że dopuszcza dopisanie w formularzu JEDZ w punkcie Tożsamość
Zamawiającego: „NCBR oraz podmioty wskazane w Sekcji I w punkcie I.1) ogłoszenia o zamówieniu”.
Pytanie 2:
W punkcie III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, w punkcie 1.2 widnieje wymóg „…oraz,
niezależnie, przeprowadzili co najmniej 1 projekt B+R (obejmujący badania naukowe i prace rozwojowe
w rozumieniu ustawy z dnia 20.7.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) o wartości co najmniej 200

000 PLN brutto i jednocześnie wdrożyli wyniki tego projektu (tzn. dostarczyli produkty lub świadczyli usługi,
w których wykorzystano wyniki tego projektu).”
Natomiast w tabeli II.B. Wykaz usług i dostaw, Załącznika nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu, w miejscu
w którym wykazuje się ww doświadczenie należy podać następujące informacje:
- Przedmiot usługi lub dostawy
- Opis projektu/ prac B + R
- Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi lub dostawy)
- Data realizacji usługi lub dostawy (mm/rrrr)
- Wartość usługi lub dostawy
Czy w związku z koniecznością wykazania w ww tabeli wartości usługi lub dostawy, a nie wartości projektu
B+R, proszę o udzielenie informacji czy również wartość usługi lub dostawy produktu, w których
wykorzystano wyniki projektu B+R musi przekraczać 200 000 PLN brutto (na co sugerowałaby konstrukcja
tabeli)?
W którym miejscu tabeli należy wykazać wartość projektu B+R aby spełnić wymogi zapisów punktu III.1.3) ?
Czy w związku z powyższymi wątpliwościami Zamawiający dopuści przesunięcie terminu składania
wniosków w sprawie niniejszego postępowania o min. 7 dni?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że jeśli wartość projektu/prac B+R nie pokrywała się z wartością usługi lub dostawy
stanowiącej wdrożenie tego projektu/prac, to taka okoliczność powinna być wskazana w rubryce „Opis
projektu/prac B+R” poprzez dodatkowe wskazanie tej wartości. Wartość wskazana zgodnie z powyższym
musi potwierdzać, że projekt/prace B+R miały wartość co najmniej 200 tys. złotych brutto.
Dodatkowo, Zamawiający informuje, że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu pozostaje bez zmian.

Bartosz Dziadecki
Kierownik Sekcji Zakupów

